
 

 ARQUEBISBAT DE TARRAGONA  

 

El dossier de premsa estarà disponible a partir del dia 11 de juny en 
http://www.tarragona.cat 
http://www.arquebisbattarragona.cat  
http://www.icac.net   
 
 
 

CONVOCATÒRIA DE RODA DE PREMSA 

SIGNATURA DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L ’AJUNTAMENT DE TARRAGONA, 
L’INSTITUT CATALÀ D’ARQUEOLOGIA CLÀSSICA I EL CAPÍT OL DE LA CATEDRAL / ARQUEBISBAT 
DE TARRAGONA PER A LA COORDINACIÓ DE LES ACTUACIONE S ARQUEOLÒGIQUES DERIVADES 

DE LA IV FASE DEL PLA DIRECTOR DE LA CATEDRAL  
 

 
A la recerca del temple d’August i la segona catedr al de Tarragona 

 
Divendres, 11 de juny, a les 11.30 hores, tindrà lloc a la Catedral de Tarragona l’acte de signatura del “Conveni marc de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Tarragona, l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i el Capítol de la Catedral / 
Arquebisbat de Tarragona per a la coordinació de les actuacions arqueològiques derivades de la IV Fase del Pla 
Director de la Catedral”. En el mateix acte es portarà a terme la signatura del conveni específic derivat per a la 
realització d’una primera actuació arqueològica a l’interior de la Catedral. Tanmateix es formalitzarà la intenció de les 
tres institucions de portar a terme la publicació dels treballs arqueològics desenvolupats en la Seu Metropolitana entre 
els anys 2000 i 2003.  
 
A l’acte assistiran com a representants institucionals, la Sra. Rosa Maria Rossell Rigau, tinent d’alcalde i consellera 
coordinadora de l’Àrea de Cultura, Patrimoni i Ensenyament de l’Ajuntament de Tarragona, la Dra. Isabel Rodà de 
Llanza, directora de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i Mons. Miquel Barbarà i Anglès, degà - president del Capítol 
de la Catedral de Tarragona. Com a responsables tècnics hi assistiran la Sra. Immaculada Teixell Navarro, arqueòloga 
municipal de la Conselleria de Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Tarragona, el Dr. Josep Maria Macias Solé, 
investigador de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i el Sr. Andreu Muñoz Melgar, arqueòleg del Capítol Catedralici / 
Arquebisbat de Tarragona. 
 
El subsòl de la Catedral de Tarragona pot conservar, segons els indicis arqueològics actuals, vestigis dels edificis de 
culte anteriors a la construcció de la Seu medieval que poden estar relacionats amb el culte a l’emperador romà o bé 
amb la seu episcopal visigoda. Atesa la rellevància potencial d’aquestes restes l’any 2007 es va considerar necessària 
la realització d’una prospecció geofísica per tal d’efectuar una primera determinació de l’existència d’evidències 
arqueològiques en el subsòl de la Catedral. D’acord amb els resultats de les esmentades prospeccions geofísiques 
s’evidencia que la construcció de la Seu medieval no va comportar el rebaix absolut dels elements precedents fins a 
arribar a la roca. Per tant, es presumeix la presència d’estratigrafia arqueològica entre les naus central i laterals, així 
com entre la nau central i l’entrada al temple medieval. En aquest sentit és un fet atendible la hipotètica presència d’un 
temple de culte imperial a l’eix axial de la Catedral. 
 
Davant d’això les tres institucions han sumat esforços per tal de portar a terme una primera intervenció per a intentar 
determinar amb mètodes arqueològics les realitats precedents a la construcció de la Seu medieval. Així, està previst que 
entre els mesos de juny i juliol es porti a terme l’excavació arqueològica d’un sondeig en la nau central de la Catedral de 
Tarragona.  
 
INFORMACIÓ 
 

 PER A MÉS INFORMACIÓ:  
Gabinet de premsa  
Ajuntament de Tarragona 
Tel.: 977 29 61 68 
Gemma Fortea Domènech 
Institut Català d’Arqueologia Clàssica 

        Tel.: 977 24 91 33 (ext. 205) 

DIA:  divendres, 11 de juny de 2010 
HORA:  11,30 h 
LLOC:  Absis de la Catedral de Tarragona 

Pla de la Seu, 1 
43003 Tarragona 

Dídac Bertran Vallvé 
Arquebisbat de Tarragona 
Tel.: 977 23 34 12 (ext. 233) 

 


